
As Parcerias Público-Privadas (PPPs) e o Programa do Estado da Bahia  
 

 
José Andrade Costa 
Dr. em Ciências Econômicas/UFBA 
 
As Parcerias Público-Privadas (PPPs) surgiram na Inglaterra, no início da década de 1990, com um Programa 
Governamental de Incentivo ao Investimento Privado no Setor Público – Private Finance Initiative (PFI). A partir de então, 
os demais países do Reino Unido e, em seqüência, Canadá, Portugal, Chile, Itália, Alemanha, África do Sul, dentre outros 
e com sucesso, implementaram semelhantes programas. Hoje, mais de vinte países adotam o sistema. 
No Brasil, o Estado de Minas Gerais, com a Lei nº 14.868, de 16.12.2003, foi o primeiro a instituir o seu Programa de 
Parcerias Público-Privadas. A providência possibilitou colocar o assunto em uma pauta de discussão nacional, posto que 
o Governo Federal já dispunha de um anteprojeto, ainda em fase de avaliações internas. Depois de Minas Gerais, vieram 
os Estados de Santa Catarina e São Paulo, este último com uma inovação para os arranjos de garantias. O Estado da 
Bahia preferiu construir o seu Projeto de Lei, caminhando em paralelo com a União, visto que a legislação federal 
alcançaria todos os Entes Federados. Assim, procurou participar das discussões relativas ao Projeto de Lei e apresentar 
sugestões, algumas das quais incorporadas ao texto aprovado pelo Senado Federal, tendo o Senador Rodolpho Tourinho 
como Relator do Projeto, na Comissão de Constituição e Justiça. 
 
As Parcerias Público-Privadas se mostram uma modalidade de contratação entre o setor público e o setor privado, por 
meio de uma empresa privada ou um consórcio de empresas, em acordos de longo prazo, acima de cinco anos e até trinta 
e cinco, visando o fornecimento de um produto ou serviço, em que o parceiro privado é o responsável pelo financiamento 
do empreendimento. A remuneração só se efetiva após a disponibilização do serviço e segundo o seu desempenho na 
execução do contrato. 
 
A formatação mais completa para organização do acordo é o DBFOM (design, build, finance, operate and maintain – 
projeta, constrói, financia, opera e mantém o empreendimento). A sinergia ou a conjugação entre esses quatro elementos 
é o que possibilita a obtenção de ganhos de eficiência e economicidade para os projetos. 
Na Inglaterra, a contar de 1992 até 2004, aproximadamente R$ 256 bilhões se afiguraram em investimentos realizados por 
meio das PPP’s, com mais de 600 contratos firmados. No Brasil, apenas no setor de saneamento, para atender ao déficit 
atual e à demanda prevista para os próximos 15 anos, a necessidade é da ordem de R$ 60 bilhões. No Estado da Bahia, 
nos setores de saneamento, transporte e construção de presídios, um primeiro levantamento, exeqüível para um período 
governamental, aponta para uma necessidade de R$ 3,1 bilhões. 
 
Os principais princípios dos programas de Parcerias Público-Privadas são: 
• define o serviço em termos dos resultados desejados; 
• trabalha com base nos objetivos das políticas públicas definidas pelo Estado; 
• aloca os riscos entre o fornecedor privado e o setor público segundo a capacidade de gerenciar e controlar tais riscos; 



• pagamento segundo os resultados; 
• requer levantamento das necessidades, para se dizer claramente o que se quer, nas diferentes regiões do Estado; 
• requer articulação entre os diversos setores de Governo (Secretarias de Estado), objetivando a integração dos 
instrumentos da ação pública; 
• requer interface entre os setores público e privado, para, com um mínimo de recursos públicos, alavancar um máximo 
de recursos privados e, 
• findo o prazo de concessão, o empreendimento se incorpora ao patrimônio governamental. 
 
Conforme posto, as PPP’s surgiram na Inglaterra, no início da década de 1990, expandindo-se depois em toda a Europa, 
mas, curioso observar, fruto de pontualizações no Tratado de Maastricht, firmado em 1991, pelos países pretendentes à 
constituição da União Européia. Esse Tratado estabeleceu alguns princípios de convergência, mediante o atingimento de 
metas fiscais, que impossibilitavam a realização de gastos acima do arrecadado e, com isso, impunham limites para o 
endividamento. A alternativa, então, foi buscar outras formas de execução de políticas públicas, voltadas para a 
realização de investimentos, sem recorrer ao endividamento. No Brasil, a realização de investimentos por meio de PPP’s 
passou a ser discutida justamente após o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual impõe limitações aos 
gastos e ao endividamento público. 
 

 
 
As PPP’s, então, se mostram interessantes porque podem suprir a escassez de capitais do setor público para a realização 
de investimentos e também porque o modelo se revela mais eficiente. Retomando a discussão, a formatação mais 
completa, numa modelagem de Parceria Público-Privada, é o DBFOM (design, build, finance, operate and maintain – 
projeta, constrói, financia, opera e mantém o empreendimento). Ao modo tradicional de uma contratação, o setor público, 
quando pretende a realização de um empreendimento, primeiro procede a uma licitação para a escolha de empresa que 
elabore o projeto básico. Depois, realiza uma outra licitação para a seleção da empresa, objetivando a construção do 
empreendimento, mas impedindo que a empresa que elaborou o projeto também participe dessa segunda licitação. 
Executado o empreendimento, o setor público passa a assumir a sua operação e manutenção. Nas PPP’s, o que se tem é 
uma única empresa para projetar, construir, operar e manter. Ao saber que a sua remuneração somente se dará após o 
início da operação, a tendência é a manutenção de todos os prazos, minimização de custos durante a construção, para 
que se tenha maiores retornos, e execução do empreendimento com qualidade, para menores custos de manutenção 
futura. 
 
Segundo a experiência internacional, os setores que mais têm recorrido ao sistema PPP são os direcionados para a 
formação de uma infra-estrutura, cuja construção, operação e manutenção possam ser mais eficientes, aferidas por 
índices de performance, em função dos quais se dá a remuneração, a saber: 
• na área de Transporte: construção, gerenciamento e manutenção de rodovias, ferrovias, metrôs, aeroportos, portos; 
• na área de Meio Ambiente: distribuição de água, tratamento de esgoto e coleta e tratamento do lixo; 
• na área de Infra-estrutura Social: construção, gerenciamento e manutenção de escolas e presídios. 
 
Essas áreas, na linguagem internacional, se dividem em duas grandes classes: a primeira, que haverá de contar com uma 
contra-prestação governamental, abrigando preferentemente os projetos de caráter social; a segunda, que se denomina 
de Project Finance, reporta-se aos projetos auto-sustentáveis e que não exigem complementação governamental. 
 
A legislação brasileira definiu as Parcerias Público-Privadas como um contrato de concessão, mas que, necessariamente, 
haveria de ter uma complementação tarifária governamental, no todo ou em parte. Na primeira condição, denominada de 
concessão administrativa, com contra-prestação governamental total, para um serviço demandado pelo próprio governo. 
Na segunda condição, a concessão patrocinada, com parcial contra-prestação governamental, para serviços demandados 
pela população. 



 

 
 
No Estado da Bahia, o Governo estabeleceu três projetos pilotos para dar início ao seu Programa de Parceria Público-
Privada. O primeiro deles, destinado ao esgotamento sanitário da Cidade de Salvador, com a construção, operação e 
manutenção do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe. Trata-se de projeto em condição mais avançada, sendo o 
primeiro no Brasil a ser posto em consulta pública, com licitação em fase conclusiva. A opção de priorizar a construção 
do Emissário do Jaguaribe se deu por duas razões: a primeira delas pela emergência; e a segunda, pela disponibilidade 
de financiamento. A Cidade de Salvador já conta com um sistema de disposição oceânica; trata-se do emissário do Rio 
Vermelho. Porém, nos últimos dez anos, o Governo do Estado já investiu mais de US$ 600 milhões em ligações de água e 
esgotamento sanitário dos municípios do entorno da Baía de Todos os Santos. Com isso, o Emissário do Rio Vermelho 
colocou-se muito próximo ao seu ponto de saturação. Os investimentos realizados pelo Governo do Estado permitiram 
garantir a balneabilidade das praias de Salvador, condição inversa à que se tinha dez anos atrás, quando a maioria delas 
era imprópria para banho. Adiar, então, a construção de um novo emissário, seria voltar ao quadro de antes, em prejuízo 
ao turismo, principal vocação da cidade de Salvador e cidades vizinhas, bem como possibilitar a disseminação de 
doenças de veiculação hídrica. 
 
Uma outra razão em se priorizar a construção do Emissário do Jaguaribe foi a oferta de financiamento, com uma linha de 
crédito já aprovada pelo Ministério das Cidades, a ser disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, que poderá ser 
utilizada pela empresa que se sagrar vencedora do processo de licitação. 
 
O Emissário do Jaguaribe terá um prazo de construção de dois anos, com uma extensão total de 5,1 km, sendo 1,5 km de 
parte terrestre, toda ela subterrânea, e 3,6 km de parte submarina. Além do Emissário propriamente dito, está prevista a 
construção de uma Estação de Condicionamento Prévio e as ampliações da Estação Elevatória e Linhas de Recalque 
existentes. A população beneficiada será de aproximadamente 1.900 milhão de habitantes. O prazo de concessão desse 
projeto está previsto para 18 anos. 
 
O segundo projeto piloto eleito para o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia diz respeito à 
construção, operação e manutenção de três unidades prisionais distintas, sendo uma com capacidade para 1.500 
custodiados na região metropolitana de Salvador e duas unidades com capacidade para 500 custodiados cada uma no 
interior do Estado. A intenção governamental é acabar com a população carcerária existente em delegacias e 
proporcionar o estabelecimento de condições para uma melhor recuperação do interno. 
 
Cumpre observar que o Estado da Bahia, em sistemas prisionais, já dispõe de experiência bem sucedida com o que se 
chama de administração compartilhada, em modelo semelhante ao da Parceria Público-Privada, mas contratada sob o 
regime da Lei 8.666/93. 
No presente, e relativamente aos três presídios, já se tem o Edital de Licitação pronto para selecionar empresa de 
consultoria com o objetivo de realizar estudo econômico-financeiro, numa modelagem de Parceria Público-Privada. 
Finalmente, o terceiro projeto piloto eleito para o Programa de Parceiras Público-Privadas, ainda submisso a estudos de 
viabilidade, contempla a BA-093, importante via de acesso ao pólo petroquímico, que liga a BR-324 com a BR-101. A 
intenção é promover a duplicação de 23,3 km da BA-093, partindo do entroncamento da BR-324 até o município de Dias 
d’Ávila e a recuperação e manutenção dos 81,7 km restantes. 

 


